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Horst aan de Maas
Als ondernemers van het Nieuw Gemengd Bedrijf zijn we behoorlijk geschrokken van de
spandoeken waarop schommelende kinderen met gasmaskers staan afgebeeld. Als je al
lange tijd bezig bent om een in alle opzichten zo gezond mogelijk bedrijf op te zetten is dat
voor ons een beeld dat op geen enkele manier overeenkomt met de werkelijkheid en onze
intenties.
'Blijkbaar zijn we er nog niet voldoende in geslaagd onze bedoelingen helder te maken', zei
Trudy van Megen dan ook aan het begin van de discussieavond in 't Haeren in
Grubbenvorst, georganiseerd door de SP-werkgroep land- en tuinbouw. Daarom kondigde zij
aan dat wij ons - als initiatiefnemers van het Nieuw Gemengd Bedrijf - in de komende weken
en maanden extra gaan inzetten om u als omwonende zo goed mogelijk te informeren. Zoals
u weet loopt er al een onderzoek in het kader van de Milieu Effect Rapportage (MER). Daarin
worden alle vragen die tijdens de inspraakronde van november en december 2006 zijn
gesteld door onafhankelijke onderzoekers beantwoord. Dit najaar wordt bekend of het Nieuw
Gemengd Bedrijf uit milieuoverwegingen verantwoord is. Dat is belangrijk, maar voor ons
niet voldoende. Wij willen namelijk niet weglopen voor welk kritisch geluid dan ook.
We draaien er niet om heen dat op de discussieavond bepaald niet iedereen warm liep voor
het Nieuw Gemengd Bedrijf. Begrijpelijk, want de bewoners van Grubbenvorst en omgeving
hebben de laatste jaren nogal wat grootschalige initiatieven 'over zich heen' gekregen.
Voor ons is dat een extra stimulans om met u in gesprek te blijven. Wij willen namelijk heel
graag op een verantwoorde manier aan de slag in het Landbouw Ontwikkelingsgebied aan
de Witveldweg.

Het zicht vanaf de Laagheide, hier worden de varkens van het bedrijf Heideveld gehuisvest.

We maken ons wel zorgen over de toon van de discussie, waarin zelfs een huisarts meent
dat heersende vooroordelen tegen grootschalige veehouderij in de krant en op de televisie
emotioneel moeten worden aangewakkerd. Want één ding is zeker: ook op de discussieavond werden er vooral politiek en emotioneel getinte stellingen de zaal in geslingerd. Dat wij
daarbij als ondernemers niet werden gewaardeerd is tot daar aan toe, maar uw zorgen zijn
daarmee niet weggenomen en uw vragen niet beantwoord.
Als we zeggen dat wij op een verantwoorde manier willen opereren is dat geen loze kreet.
Wij zijn wel degelijk bezig om samen met KnowHouse - en vele deskundigen achter hen werkelijk innovatieve en verantwoorde oplossingen voor de intensieve veehouderij te
ontwikkelen. Vandaar dat we denken dat het van groot belang is om op een aantal punten
extra duidelijkheid te bieden.
Wij gaan een serie informatiebijeenkomsten organiseren waarin wij uw punten van zorg
nader met u willen bespreken. Op deze bijeenkomsten kan ook worden bekeken hoe
omwonenden of belangenpartijen als Behoud de Parel bij onze plannen kunnen worden
betrokken.
De volgende thema’s liggen al op tafel:
• Landelijke inpassing. De gebouwen van het Nieuw Gemengd Bedrijf worden groot.
Dat ontkennen we niet. Maar dat sluit niet uit dat het open karakter van de
Witveldweg in de vormgeving een belangrijke rol dient te spelen.
• Verkeer. Wij moeten aangeven hoeveel vrachtwagens er straks gaan rijden en hoe
daarbij onnodige overlast en gevaar voor de schoolgaande jeugd kunnen worden
voorkomen.
• Milieu. Het milieuaspect is uitvoerig aan de orde in de MER. Dit sluit aan bij de
innoverende maatregelen die wij willen nemen als het gaat om het uitbannen en
reduceren van geluid, stank en stof.
• En natuurlijk zijn er nog de belangrijke vragen rond dierenwelzijn en het bevorderen
van de gezondheid van mens & dier binnen het Nieuw Gemengd Bedrijf.
De eerste informatiebijeenkomst wordt gehouden op 4 oktober aanstaande. De thema’s
“verkeer en milieu” staan dan centraal. De direct omwonenden ontvangen in de komende
dagen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. Indien u geen uitnodiging ontvangt, maar de
informatiebijeenkomst wel graag bij wilt bijwonen, kunt u dit kenbaar maken bij KnowHouse.
Bereikbaar via telefoonnummer: 077-3981221. Daar kunt u ook terecht met uw vragen en
opmerkingen.
De tweede informatiebijeenkomst zal begin november gehouden worden. Ook hiervoor
ontvangen de direct omwonenden een persoonlijke uitnodiging.
Wij nodigen u graag uit op onze bedrijven zodat u met eigen ogen kunt zien hoe wij werken.
Daar zijn we namelijk trots op. Want hoe u het ook draait of keert wij zijn ondernemers en
dus een belangenpartij. Dat kleurt heel logisch onze informatie. Net zoals dat overigens het
geval is bij de informatie van onze tegenstrevers. Wij zijn ons er daarom van bewust dat u
vooral behoefte heeft aan gedegen informatie. Die willen wij u geven. Wij tonen graag aan
dat wij van onze kant de discussie over het Nieuw Gemengd Bedrijf in een open sfeer willen
blijven voeren. Op de eerste plaats met de omwonenden!
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